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1 Onderwijs ontwerpmodellen 

1.1 Selectie onderwijs ontwerpmodellen 

Het ‘beoogd curriculum’ van de opleiding Werktuigbouwkunde is sociaal constructivistisch. Echter het 
‘bereikt curriculum’ bevat vooral in de propedeutische fase cognitivistische elementen, die gedurende 
de major meer plaats maken voor sociaal constructivistisch elementen. 
 
Op basis van het sociaal constructivisme zijn de onderstaande ontwerpmodellen geselecteerd. De 
enige uitzondering is het Systems Approach Model, dit systeemmodel (Valcke, 2010, p.376) is 
opgenomen omdat het uiteindelijke ontwerp deze ontwerpfasen moet bevatten. 
 
4C/ID-model 
Het 4C/ID-model (Van Merriënboer) is een ontwerpmodel (systeemmodel) voor het aanleren van 
complexe cognitieve vaardigheden (Valcke, 2010, p.385). De kern van het model is de hele-
taakbenadering; studenten leren door aan authentieke taken te werken (Janssen-Noordman & Van 
Merriënboer. 2002, p.15). Het model beschrijft innovatief onderwijs dat is opgebouwd uit vier 
componenten: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefening 
(Hoogveld, Janssen-Noordman & Van Merriënboer. 2011, p.10). 
 
4Mat System 
Het 4Mat System (McCarthy) is een onderwijskundig ontwerpmodel (standaardmodel) die rekening 
houdt met vier leerstijlen van lerende. De essentie van het 4Mat system is dat de lerende de gehele 
ervaringscyclus doorloopt; de grenzen van de geprefereerde leerstijl worden hiermee overschreven 
(McCarthy, 1990, p.31). Het 4Mat system is een cyclische leercyclus met vier fasen: waarom 
(betekenis), wat (begrippen opbouwen), hoe (operationaliseer) en als (vernieuw) (Valcke, 2010, 
p.378). 
 
Curriculair spinnenweb 
De essentie van het Curriculair spinnenweb (Van den Akker) is het ontwikkelen van een consistent 
curriculum. Het instrument visualiseert de congruentie tussen visie (kern) en de negen ontwerp 
gerelateerde componenten (draden) (Van den Akker e.a., 2005, p.19) en is daarmee een 
analysemodel. 
 
CLU-Ontwerpmodel 
Het CLU-ontwerpmodel (CLU) kent een probleemgerichte iteratieve ontwerpbenadering 
(systeemmodel). Vanuit een vraag of probleem doorloopt de ontwerper, in nauw overleg met 
belanghebbende, op een systematische wijze de verschillende fasen (Van Dijk & Verheul (red.), 2008, 
p.13). De kern van het ontwerpmodel bestaat uit: doelgroep, organisatie en visies op leren (Van Dijk & 
Verheul (red.), 2008, p.21). Deze elementen staan gedurende het gehele ontwerpproces centraal 
omdat deze bijdrage aan een interne en externe consistent ontwerp. 
 
Systems Approach Model 
De Systems Approach Model (Dick, Carey & Carey) is een ontwerpmodel (systeemmodel) gebaseerd 
op negen opeenvolgende stappen. Bepaalde relaties tussen stappen zijn afhankelijk van evaluatie, 
welk een integraal onderdeel van dit ontwerpmodel vormt (Dick, Carey & Carey, 2009). 
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1.2 Analyse ontwerpmodellen 

In dit hoofdstuk worden de vijf geselecteerde onderwijs ontwerpmodellen geanalyseerd ten opzichte 
van elkaar, met als resultaat een onderbouwing voor het geselecteerde onderwijs ontwerpmodel. 
In bijlage 1 is een analyse van de vijf ontwerpmodellen opgenomen, op basis van de volgende 
aspecten:  

- leer theoretische principe die ten grondslag ligt aan het model; 
- visie op ontwerpen die ten grondslag ligt aan het model; 
- conceptuele verklaring van het model; 
- sterke van het model; 
- zwakte van het model. 

 
Deze analyse is het uitgangspunt van de volgende hoofdstukken. 

1.2.1 Stappen ontwerpmodellen 

Valcke (2010, p.373-375) beschrijft de taxonomie voor de ordening van ontwerpmodellen. De 
systeemmodellen zijn in de taxonomie de meest integrale benadering van onderwijsontwerpen. Deze 
zijn voor een analyse instrument te complex, daarom zijn de standaardmodellen gekozen. De vijf 
hoofdstappen in de standaardmodellen zijn: analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en 
evalueren (Valcke, 2010, p.375; Thijs & Van Den Akker (red.), 2009, p.16). Voor het analyse 
instrument zijn de vijf stappen teruggebracht tot drie stappen om een compacte analyse te 
bewerkstellingen: analyseren, ontwerpen / ontwikkelen en implementeren / evalueren. 
 
Het Curriculair spinnenweb ontwerpmodel kent geen enkele fase, zoals die zijn gedefinieerd in de 
de systeemmodellen (Valcke, 2010, p.376). Het ontwerpmodel is een analyse instrument die in elke 
van de onderstaande fase toegepast kan worden, maar vooral geschikt is voor de analyse fase. 
 
Analyseren 
Het Systems Approach Model kent een uitgebreide analyse fase die onderverdeeld is in: bepalen 
leerdoelen, analyse van de instructiesituatie en het bepalen van het startgedrag (Dick, Carey & Carey, 
2009).Het CLU-ontwerpmodel start met het vaststellen van de leernoodzaak (probleemanalyse). Via 
analyse van het gewenste gedrag worden de leerdoelen geformuleerd. Elke stap in het ontwerpmodel 
kent een terugkoppeling naar de vorige stap (Van Dijk & Verheul (red.), 2008). Het 4C/ID-model start 
met de beschrijving complexe vaardigheden: analyseer de routine en niet-routine aspecten en stel de 
volgorde van taakklasse vast (Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2002). In de eerste fase van 
het 4Mat System wordt de leernoodzaak vastgesteld op basis van reflectie en analyse van de 
(leer)ervaring, de betekenis van de nieuwe kennis of het probleem staat centraal (McCarthy, 1990).  
 
In de analyse fase zijn het 4Mat System en het CLU-ontwerpmodel de enige twee ontwerpmodellen 
die de voorkennis van de lerende centraal stellen (voorkennis), in het Systems Approach Model wordt 
wel de benodigde voorkennis vastgesteld. 
 
Ontwerpen / ontwikkelen 
In deze fase van het Systems Approach Model wordt op basis van de analyse fase de leerdoelen 
geoperationaliseerd, wat uiteindelijk leidt tot een ontwerp. Deze fase bevat een terugkoppeling naar 
de analyse fase, voor mogelijke revisie van het ontwerp (Dick, Carey & Carey, 2009). De ontwerpfase 
van het CLU-ontwerpmodel wordt onderverdeeld in: ordenen leerinhoud, didactisch vormgeven en 
reguleren van leerprocessen (Van Dijk & Verheul (red.), 2008). Deze activiteiten zijn terug te vinden in 
een aantal stappen het Systems Approach Model. De ontwerpfase van het 4C/ID-model valt uiteen in: 
ontwerpen van ondersteunende informatie, just-in-time informatie en deeltakoefening (Janssen-
Noordman & Van Merriënboer, 2002). In de tweede fase van 4Mat System worden begrippen 
opgebouwd op basis van een (leer)ervaring (McCarthy, 1990).  
 
De vier ontwerpmodellen starten deze fase met het resultaat van de analysefase. Het CLU-
ontwerpmodel en het Systems Approach Model splitsen in het model zelf de ontwerpstappen uit, het 
4C/ID-model en het 4Mat System zijn hierin beperkt. De auteurs van het 4C/ID-model beschrijven 
overigens deze fase wel uitvoerig, dit geldt echter niet voor de auteur van het 4Mat System. 
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Implementeren / evalueren 
Het Systems Approach Model bevat een formatieve- en summatieve evaluatie. Deze fase bevat een 
terugkoppeling naar de analysefase, voor mogelijke revisie van het ontwerp (Dick, Carey & Carey, 
2009). In het CLU-ontwerpmodel ontbreekt de implementatie fase. De evaluatiefase is wel 
opgenomen, hierin wordt een evaluatieplan ontworpen (Van Dijk & Verheul (red.), 2008). Het 4C/ID-
model bevat geen evaluatiefase (Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2002). De implementatie 
fase in het 4Mat System bestaat uit het operationaliseren van de nieuwe begrippen. Daarop volgt de 
evaluatie fase, waarin de relevantie van de nieuwe begrippen ervaren wordt. Mogelijk vindt dan nog 
een bijstelling of verfijning plaats van de begrippen (McCarthy, 1990). 

1.2.2 Conceptuele verklaring ontwerpmodellen 

De auteurs van het Curriculair spinnenweb en het CLU-ontwerpmodel hebben geen conceptuele 
verklaring beschreven van hun ontwerpmodel. De auteurs van de overige drie ontwerpmodellen 
hebben een conceptuele verklaring beschreven van het ontwerpmodel. Op dit vlak ontstaan er geen 
overeenkomsten. 

1.2.3 Leer theoretische principe ontwerpmodellen 

Het 4C/ID-model, CLU-Ontwerpmodel en het 4Mat system zijn gestoeld op een constructivistische 
visie op leren, hetgeen overeenkomstig is het leer theoretisch principe van de opleiding 
Werktuigbouwkunde (zie hoofdstuk 1.1). Het Curriculair spinnenweb is toepasbaar voor elke visie op 
leren en daardoor complementair met de andere vier ontwerpmodellen. Het Systems Approach Model 
is het enige ontwerpmodel dat afwijkt van de visie op leren, deze is namelijk cognitivistisch. Uitgaande 
van het ‘beoogd curriculum’ zou alleen het Systems Approach Model een verkeerde keus zijn voor 
een ontwerpmodel. 

1.2.4 Sterkte / zwakte analyse ontwerpmodellen 

 

1.2.5 Keuze ontwerpmodel 
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Bijlage I Analyse onderwijs ontwerpmodellen 

 

Naam van het model 4C/ID-model (Merrienboer) 

Leer theoretische 
principe en de visie 
die ten grondslag ligt 
aan het model 

Het 4C/ID-model is gebaseerd op het cognitivisme en het constructivisme. 
Aan het model ten grondslag liggende Cognitive Load Theory geeft een 
constructivistische invulling aan het leer theoretisch principe van het model. 
De authentieke taken die gecontextualiseerd worden aangeboden, 
scaffolding en modeling geven een constructivistische invulling aan het leer 
theoretisch (Valcke, 2010, p.386). 
 

Conceptuele 
verklaring van het 
model 

Het 4C/ID-model is gebaseerd op cognitief-psychologische ideeën over 
leren en probleem oplossen (Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2002, 
p.14). De twee onderliggende theorieën van het 4C/ID-model zijn de 
Cognitive Load Theory en de Self Determination Theory (Coppoolse & 
Vroegindeweij, 2010, p.16). 
 
De Self Determination Theory staat voor intrinsieke motivatie en valt uiteen 
in autonomie, sociale verbondenheid en competentie (Valcke, 2010, p.605; 
Martens & Boekaerts, 2007, p.36). 
De Cognitive Load Theory gaat uit van een beperkte capaciteit van het 
werkgeheugen (Valcke, 2010, p.163).  
 
In het 4C/ID-model worden leertaken van eenvoudig naar complex 
aangeboden om cognitieve overbelasting te voorkomen (Hoogveld, 
Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2011, p.11). Hierin is de Self 
Determination Theory ook te herkennen, de lerende moet het gevoel 
hebben competent genoeg te zijn voor de taak (Martens & Boekaerts, 2007, 
p.44). Tevens wordt binnen een taakklasse de hulp en begeleiding 
geleidelijk gereduceerd volgens het scaffolding principe (Hoogveld, 
Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2011, p.12). Studenten leren door 
te doen en te ervaren (inductief leren) (Hoogveld, Janssen-Noordman & 
Van Merriënboer, 2011, p.10). 
 

Sterke van het model De kracht van het 4C/ID-model ontstaat door het onderscheid in 
routineaspecten en niet routineaspecten. De afgestudeerde is in staat de 
bekende aspecten van een probleem feilloos op te lossen door te 
beschikken over de noodzakelijke routines. Hierdoor beschikt de 
afgestudeerde over extra cognitieve bronnen voor het uitvoeren van niet-
routineaspecten (Hoogveld, Janssen-Noordman & Van Merriënboer, 2011, 
p.15). 
De kracht van het 4C/ID-model is dat de authentieke taaksituaties worden 
gerangschikt van eenvoudig naar complex, waarbij aangesloten wordt op 
voorkennis (Bolhuis 2001, p.93-94; Boekaerts en Simons, 2007, p.50). 
 

Zwakte van het 
model 

Het 4C/ID-model bevat een analyseperspectief en een designperspectief 
(Valcke, 2010, p.385). Ten opzicht van de standaard ontwerpmodellen, 
ontbreken daardoor de volgende fasen: ontwikkelen, implementeren en 
evalueren (Valcke, 2010, p.375). 
Bij het gebruik van het ontwerpmodel dient rekening gehouden te worden 
dat een goede analyse van de taaksituaties en de leertaken wordt gedaan. 
Beiden zijn essentieel voor het onderwijsprogramma en dienen in overleg 
met het beroepenveld gedefinieerd te worden (Coppoolse & Vroegindeweij, 
2010, p.18). 
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Naam van het model 4Mat system (McCarthy) 

Leer theoretische 
principe en de visie 
die ten grondslag ligt 
aan het model 

Het 4Mat system is theoretisch gebaseerd op de ervaringscyclus van Kolb 
(McCarthy, 1990, p.31). De leerprincipes van Kolb sluiten aan op de 
basisprincipes van het constructivisme (Valcke, 2010, p.260). In het model 
komt het sociaal constructivisme vooral tot uiting in fase één door het 
gebruik van de volgende werkwoorden: samenwerken, uitwisselen, 
expliciteren en bevragen (Valcke, 2010, p.378). 
 

Conceptuele 
verklaring van het 
model 

Het 4Mat system is theoretisch gebaseerd op de ervaringscyclus van Kolb 
en breindominantie (McCarthy, 1990, p.31). Kolb onderscheid vier 
leerstijlen: een concrete, een reflectieve, een abstracte en een actieve 
leerstijl (Valcke, 2010, p.260). Elke lerende heeft een geprefereerde leerstijl 
en daarmee een voorkeur voor een bepaalde leeromgeving. Vanuit de 
geprefereerde leerstijl doorloopt de lerende de volledige leerstijlencyclus 
(Valcke, 2010, p.260). 
 
In het 4Mat system wordt beurtelings beroep gedaan op de rechter- en 
linkerhersenhelft. Deze ontwerpkeuze is gemaakt omdat gebleken is dat 
een geprefereerde leerstijl gekoppeld is aan een hersenhelft voorkeur, 
rechts, links of beiden (McCarthy, 1990, p.33). 
 

Sterke van het model De kracht van het 4Mat system is dat het een studentgerichte aanpak kent 
(Merrill, 2002, p.52), waarbij ontwerpkeuzen worden gemaakt op basis van 
kenmerken van lerende. 
 

Zwakte van het 
model 

Het 4Mat system is een ontwerpaanpak (cyclische leercyclus) op 
microniveau voor het ontwikkelen van een concrete instructie. Valcke 
(2010, p.378) geeft aan dat het toch geschikt is voor onderwijskundig 
ontwerpen. De fasering van de standaard ontwerpmodellen is te herleiden 
uit het 4Mat system (Valcke, 2010, p.375), maar is niet explicit aanwezig.  
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Naam van het model Curriculair spinnenweb (Akker) 

Leer theoretische 
principe en de visie 
die ten grondslag ligt 
aan het model 

Is toepasbaar voor elk leer theoretisch principe. 

Conceptuele 
verklaring van het 
model 

In de beschikbare literatuur over het Curriculair spinnenweb is geen 
conceptuele verklaring van het model beschreven. 

Sterke van het model De metafoor van het spinnenweb impliceert een gebalanceerd en 
consistent ontwerp; een verandering van één van de componenten (draden) 
heeft onvermijdelijk gevolg voor de andere componenten (Coppoolse & 
Vroegindeweij, 2010, p.57). 
 

Zwakte van het 
model 

Het ontbreken van de fases zoals deze aanwezig zijn bij de 
systeemmodellen (Valcke, 2010, p.376). Het Curriculair spinnenweb is een 
analyse instrument en geen gefaseerd onderwijs ontwikkelmodel. Het 
bewerkstelligen van de consistent curriculum, rekening houden met de tien 
componenten (draden), is een moeilijke opgave componenten (Coppoolse 
& Vroegindeweij, 2010, p.58). 
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Naam van het model CLU-Ontwerpmodel (CLU) 

Leer theoretische 
principe en de visie 
die ten grondslag ligt 
aan het model 

Het geactualiseerd CLU-Ontwerpmodel is gebaseerd op het sociaal 
constructivisme (Van Dijk & Verheul (red.), 2008, p17). De visie op leren die 
verankerd ligt in het ontwerpmodel is het leren van situatiegebonden 
kennis. 
Het CLU-Ontwerpmodel is gebaseerd op vier pijlers die het fundament van 
een goed ontwerp vormen: interne consistentie, externe consistentie, 
creativiteit en realisme (Hoobroeckx & Haak, 2002, p.17; Van Dijk & 
Verheul (red.), 2008, p14). 
 

Conceptuele 
verklaring van het 
model 

In de beschikbare literatuur over het CLU-Ontwerpmodel is geen 
conceptuele verklaring van het model beschreven. 
 

Sterke van het model De kracht van het ontwerpmodel is dat het reguleren van leerprocessen 
opgenomen is als fase, de ontwerper houdt specifiek rekening met 
regulerende activiteiten en de daarbij behorende mate van sturing (Van Dijk 
& Verheul (red.), 2008, p.18).  
De kracht van het ontwerpmodel is dat voor de beginnend ontwerper als 
een praktisch instrument gehanteerd kan worden en voor de ervaren 
ontwerper als een evaluatiemiddel kan fungeren (Van Dijk & Verheul (red.), 
2008, p.14).  
 

Zwakte van het 
model 

De implementatiefase ontbreekt in het ontwerpmodel. De evaluatiefase is 
wel opgenomen en is te gebruiken als instrument om te beoordelen of het 
ontwerp intern consistent is en of er voldoende draagvlak aanwezig is (Van 
Dijk & Verheul (red.), 2008, p.20). 
Een aandachtspunt is de geringe bekendheid van het ontwerpmodel. Dit 
uitgangspunt bemoeilijkt het creëren van draagvlak, vooral door het 
ontbreken van een conceptuele verklaring van het ontwerpmodel. 
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Naam van het model Systems Approach Model (Dick, Carey & Carey) 

Leer theoretische 
principe en de visie 
die ten grondslag ligt 
aan het model 

Volgens de auteurs van het Systems Approach Model is in essentie 
bruikbaar voor elk leer theoretisch principe. Het model bevat een set 
eclectische instrumenten. Door keuzes te maken die gestoeld zijn op een 
bepaald leer theoretisch principe kleurt de ontwikkelaar het ontwerp op de 
gewenste wijze (Dick, Carey & Carey, 2009, p.4).  
 
Het Systems Approach Model benadert het ontwerp te veel vanuit de 
instructieverantwoordelijke en te weinig vanuit verantwoordelijkheid van de 
lerende (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, p.199). De kennis wordt 
overgedragen, de lerende bouwt niet zijn eigen kennis op. 
Dit is al zichtbaar in de eerste stap van het model, het formuleren van 
leerdoelen. Deze ontwerpprincipes weerspiegelen een cognitivistische visie 
op leren (Boekaerts & Simons, 2012, p.23). 
 

Conceptuele 
verklaring van het 
model 

De auteurs van het Systems Approach Model zijn beïnvloed door het boek 
van Gagné met de titel The Conditions of Learning 
(Dick, Carey & Carey, 2009, p.3). 
 
In het boek onderscheidde Gagné een aantal belangrijke 
informatieverwerkingsprocessen: uitvoeringscontrole, receptie van de 
stimulusinput, selectieve perceptie, oefening, semantisch encoderen, 
zoekprocessen in het langetermijngeheugen, opdiepen van informatie, 
response-organisatie en versterking  
(Boekaerts & Simons, 2012, p.28). Deze informatieverwerkingsprocessen 
dienen achtereen volgens aangesproken te worden bij het leren als gevolg 
van instructiemaatregelen. Tevens onderscheidde Gagné vijf type 
leeruitkomsten of leertypen: verbale informatie, intellectuele vaardigheid, 
cognitieve strategieën, attitudes en motorische vaardigheden. Deze 
leertypen worden gekoppeld aan interne en externe leercondities. De kern 
van de theorie is dat vanuit de leeruitkomsten kan worden afgeleid hoe de 
instructie moet worden ingericht. 
 

Sterke van het model De kracht van het Systems Approach Model is de procesgerichte aanpak 
(Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, p.199). De negen stappen van het 
model worden sequentieel doorlopen, elke fase levert informatie op voor de 
daaropvolgende fase. Daarnaast draagt stap bij aan het creëren van 
draagvlak voor het uiteindelijk ontwerp (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, 
p.199). Het model is geschikt voor bedrijfs- en beroepsopleidingen, het 
draagt bij aan de verheldering van taken in het beroepenveld en de wijze 
van aanleren (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, p.198). 
 

Zwakte van het 
model 

Het Systems Approach Model benadert het ontwerp te veel vanuit de 
instructieverantwoordelijke en te weinig vanuit verantwoordelijkheid van de 
lerende (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, p.199). Door de hiërarchische 
opbouw van leertaken zijn de instructies veelal plaats- en tijdsgebonden. 
Technologische ontwikkelingen om deze barrières op te heffen maken geen 
deel uit van het model (Coppoolse & Vroegindeweij, 2010, p.199). 
 

 


